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1.- ACCESSOS VASCULARS PER A LA DIÀLISI

Perquè un pacient pugui hemodialitzar-se primer ha de sotmetre’s a cirurgia per 

a  crear  un  accés  cardiovascular.  Hi  ha  tres  tipus  d’accessos  per  a 

l'hemodiàlisi: 

-  Fístula  arteriovenosa  o FAV: la  fístula1 és  l’accés més adient  per  a  la 

hemodiàlisi,  encara que necessiti  un període d’entre 4 i  6 setmanes per a 

poder ser utilitzada, ja que és un accés permanent amb els índexs de infecció i 

trombosis més baixos2.

Per a crear una fístula es realitza un estudi dels vasos sanguinis per saber en 

quins hi ha un bon flux sanguini i així tenir més flux a nivell radial per a fer la 

diàlisi. Un cop s’ha realitzat l’estudi, es fa una anastomosi3 d’una artèria i una 

vena,  ja  sigui  al  canell  (també  anomenada  fístula  Snuffbox),  a  l’avantbraç 

(normalment  una  fístula  radiocefàlica4)  o  al  colze  (normalment  una  fístula 

branquiocefàlica5). 

Normalment  es  realitzen  al  canell,  ja  que  si  hi  deixés  d’arribar  la  sang 

necessària  per  a  dialitzar-se,  la  fístula  ja  no  seria  útil  i  el  pacient  podria 

sotmetre’s altra vegada a cirurgia per a crear una fístula al colze o l’avantbraç. 

Aquest tipus d’accés provoca una sèrie de canvis físics (en la zona operada 

s’hi  produeix un tremolor continu anomenat thrill6),  i  canvis en la seva vida 

diària  (han de vigilar  de no realitzar  pressió  sobre aquella  zona,  ja  que la 

fístula es podria obrir i el pacient patiria una hemorràgia que li podria provocar 

fins i tot la mort). 

1 Vegeu l'apartat nº4 al glossari de l'annex.
2  Segons Hakim R, Himmelfarb, el el llibre "Hemodialysis access failure: a call to action".
3  Vegeu l'apartat nº1 al glossari de l'annex.
4 Vegeu l'apartat nº6 al glossari de l'annex.
5 Vegeu l'apartat nº5 al glossari de l'annex.
6 Vegeu l'apartat nº9 al glossari de l'annex.
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La creació d’una fístula també comporta altres perills, com per exemple patir el 

Síndrome del robo7 o que a causa de punxar reiteradament en el mateix lloc 

per a fer la diàlisi es produeixi un aneurisma8 dels vasos sanguinis, donant a 

lloc dues protuberàncies, i escurçant així la vida de la fístula.  

-  Graft o empeltament intravenós: aquest tipus d’accés vascular només és 

utilitzat  quan  no  es  pot  realitzar  un  accés  vascular  permanent  (FAV)  i  és 

semblant  a  la  FAV  amb  l’excepció  que  s’utilitza  una  vena  artificial  per  a 

realitzar l’anastomosi.

Tot i  que només requereixi  de dues setmanes de maduració després de la 

cirurgia, l’empeltament intravenós té més inconvenients que la FAV, ja que hi 

ha un major risc de infecció (en ser un organisme estrany en el cos) i es pot 

produir  un  estretament  en  l’empeltament,  cosa  que  provocaria   una  major 

incidència a la coagulació o la trombosi. 

- Catèter: consisteix en un tub de plàstic que s’introdueix en una vena gran i 

que  separa  la  sang  arterial  de  la  venosa  amb  una  bifurcació  d’aquest  a 

l’exterior del cos.

Tot  i  que  no  és  aconsellable  utilitzar  el  catèter  com  a  AV9 de  manera 

permanent per la quantitat de problemes que origina, en cas d’impossibilitat de 

creació d’un altre accés i de curta esperança de vida del pacient, es plantejarà 

la implantació d’un catèter. 

Els principals inconvenients són:  probabilitat  elevada d’infecció i  l’estenosi10 

venosa (ja  que el  catèter  és un cos estrany en l’organisme i  pot  arribar  a 

provocar una reacció inflamatòria), la qual causaria problemes de congestió 

venosa i podria arribar a fer que la vena i les venes drenades per aquesta es 

tornessin inútils per a la creació d’un accés vascular permanent. 

7 Vegeu l'apartat nº8 al glossari de l'annex. 
8 Vegeu l'apartat nº2 al glossari de l'annex. 
9 Accés vascular.
10 Vegeu l'apartat nº3 al glossari de l'annex. 
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Hi ha dos tipus de catèters: 

· No intubats: són temporals, normalment per a uns 10 dies. Normalment 

s’implanten a persones que necessiten una diàlisi  immediata i  que estan a 

l’espera de sotmetre’s a cirurgia per crear un accés vascular permanent. 

· Intubats: són permanents i estan col·locats a sota la pell amb un punt 

de sortida a l’exterior per disminuir les complicacions i augmentar la comoditat. 

Normalment s’implanten la vena jugular i a persones que ja han esgotat tots 

els  mètodes  d’accessos  vasculars  permanents  o  que  probablement  es 

recuperaran d’una insuficiència renal aguda. 

L'accés per a sotmetre’s a la diàlisi peritoneal consisteix en la introducció d'un 

catèter a través de la paret abdominal que arribaria a l'espai peritoneal, tal com 

es pot apreciar en la il·lustració 1.
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Il·lustració  1:  Mètode  emprat  per  a  la  
realització  de  la  diàlisi  peritoneal.  Imatge  
extreta de l'Enciclopèdia mèdica, volum 6.



2.- RECERCA DE FONTS ORALS
        

2.1- PACIENTS EN TRACTAMENT DE DIÀLISI

      

2.11- PACIENT 1: dona d’edat avançada resident d’Esplugues  

que se sotmet al tractament d’hemodiàlisi des de fa vint-i-vuit anys. 

Prèviament va patir un càncer de laringe, provocant la seva extirpació, i 

causant  posteriorment  una  insuficiència  renal  a  partir  d’un  excés  

d’analgèsics  pel  tractament  oncològic.  Aquest  fenomen  s’anomena  

iatrogènia11. 

Quin tipus d’insuficiència renal va patir? Vaig tenir pedres al ronyó.

A quin tipus de diàlisi se sotmet? A hemodiàlisi.

Com va encaixar la notícia? Molt malament, no la vaig encaixar molt bé. 

Com van  encaixar  la  notícia  els  seus familiars/amics?  Els  meus amics, 

malament, i els meus familiars, igual. 

Quant de temps fa que està en tractament? Fa vint-i-vuit anys vaig patir un 

càncer i a causa d’un medicament que prenia vaig perdre el ronyó i ja porto deu 

anys fent diàlisi. 

Com ha estat el seu dia a dia desprès del diagnòstic? Aquest tractament li 
ha comportat grans conseqüències? (P.E: físiques, psicològiques, haver 
de deixar la feina...). No, no he estat excessivament cansada ni tampoc em va 

afectar en la feina, ja que mai he treballat. Per la resta, bé. 

Ha anat a algun tipus d’associacions d’ajuda? Com el van ajudar? Sí, soc 

sòcia de ALCER, però no he fet cap activitat ni res. 

11 Vegeu l'apartat nº7 del glossari de l'annex. 
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2.12- PACIENT 2: home d’edat avançada resident de Solsona que 

va patir un assecament progressiu durant cinc anys i mig dels ronyons 

fins que va decidir sotmetre’s a l’hemodiàlisi; ara ja porta un any i quatre 

mesos dialitzant-se. 

Quin  tipus  d’insuficiència  renal  va  patir?  Doncs  una  insuficiència  renal 

crònica: els dos ronyons portaven cinc anys i mig assecant-se i va arribar un 

moment  que  només  treballaven  a  un  5% i  vaig  haver  d’anar  a  diàlisi.  Els 

metges deien que si hi hagués anat més aviat que no hauria empitjorat tant, 

però jo els deia que havia guanyat cinc anys i  mig molt bons, perquè en la 

diàlisi vols fer una vida normal, però no pots.  

A quin tipus de diàlisi se sotmet? A la diàlisi normal i corrent, a l’hemodiàlisi. 

Com va encaixar la notícia?  Bé, jo estava jubilat quan vaig entrar a diàlisi, 

però ho vam encaixar tan jo com els meus malament, perquè em va canviar 

completament la vida. Ho vaig saber molt temps abans, cinc anys i mig abans 

d’anar a diàlisi, m’hi volien fer anar, però vaig esperar cinc anys i mig i llavors hi 

vaig  haver  d’anar  a  la  força,  em vaig  quedar  clavat  a  Barcelona,  no podia 

caminar.

Com  van  encaixar  la  notícia  els  seus  familiars/amics?  Suposo  que 

malament,  però em van ajudar  molt,  sort  en vaig  tindre d’els  amics i  de la 

senyora,  la  filla  i  tots,  que  em van  ajudar  perquè  sinó  és  un  trauma  molt 

important. Altres coses que t’ajuden a portar millor la diàlisi serien un caràcter 

com el meu, sempre positiu, i  una altra seria el tracte amb els metges i les 

infermeres, que sempre estan disposats a ajudar-te i animar-te. 

Quant de temps fa que està en tractament? Un any i quatre mesos. 

Com ha estat el seu dia a dia desprès del diagnòstic? Aquest tractament li 
ha comportat grans conseqüències? (P.E: físiques, psicològiques, haver 
de deixar la feina...). Bé, jo era molt esportista, molt mogut, anava a caminar, 
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a buscar bolets, a caçar, era entrenador de futbol... i tot això ho vaig haver de 

deixar, a part d’altres coses interessants per a mi. 

Ara vaig dia sí dia no a Manresa, cosa que fa que no et puguis recuperar del tot 

en aquest dia de descans; i sort que m’ho han pogut fer a Manresa, perquè em 

volien portar a Igualada i encara hauria estat més traumatitzant, perquè quan 

surts d’allà quedes marejat,  atontat,  com si anessis borratxo, fins i  tot hi ha 

persones que en assentar-se a un banc després del tractament es van inclinant 

cap endavant fins a arribar a caure al terra. 

El viatge és el més pesat, igual que planejar les vacances, ja que si vull anar a 

algun lloc he de mirar que hi hagin centres de diàlisi o anar a algun poble d’aquí 

a prop. Quan acabes de dialitzar-te molts cops tens mal de cap, mal d’ossos, 

mal estat en general i fins i tot et pot provocar vòmits i diarrees. 

Els  dies  que  hi  he  d’anar,  em  ve  a  buscar  l’ambulància  junt  amb  quatre 

persones més que també s’han de dialitzar (tot i que abans havíem arribat a ser 

dotze) i ens porten a Manresa. 

Ha anat a algun tipus d’associacions d’ajuda? Com el van ajudar?  No, 

perquè l’ajuda l’he feta jo mateix,  m’he sobreposat amb això i...  mira. Hi ha 

hagut vegades que no m’he trobat gaire bé i els de casa els animava i  ells 

m’animaven a mi, i això és molt important. 

Un consell que donaria a tota la gent que està en tractament de diàlisi és que 

per  poc  que  puguin,  facin  bondat,  perquè  en  trobar-se  més  bé  tenen  més 

probabilitats  de  rebre  un  trasplantament  de  ronyó.  Tot  i  que  abans  només 

tenien èxit un 18% de les operacions, gràcies a la nova maquinària i que aquest 

tema està més estudiat, hi ha un 95% d’èxit. 

Jo, per exemple, vull sortir de diàlisi, ja que allà veus morir la gent i, tot i que 

normalment són persones grans, també n’hi ha de joves, com dos nois que van 

a dialitzar-se els mateixos dies que jo (que són dimarts, dijous i dissabte) que 

tenen 14 i 18 anys i suposo que els posaran a la llista d’espera i els faran un 
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trasplantament, tot i que pots estar a la llista i haver d’esperar-te entre 4 i 10 

anys. 

Per  saber  si  era apte per  ficar-me a la  llista  de trasplantament  em van fer 

trenta-quatre proves (ja que s’han d’assegurar que estiguis molt bé perquè sinó 

podries tenir un rebuig i encara seria pitjor que dialitzar-te) i just el dia abans de 

ficar-m’hi em van dir que primer m’havia d’operar del cor, ja que puc viure amb 

la diàlisi, però no puc viure sense el cor. També he tingut molta sort en què hi 

ha molts donants de la meva sang i per tant tinc més probabilitats de rebre un 

trasplantament. 

He  parlat  amb  persones  que  han  rebut  un  trasplantament  i  algunes  estan 

contentes, ja que no s’han de dialitzar més, però també n’he trobat d’altres que 

no estaven gaire contentes perquè havien tingut un rebuig del ronyó. 
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2.2- TREBALLADORS DEL CENTRE SANITARI

2.21- TREBALLADOR 1: Infermera d’hemodiàlisi

Quant  de temps fa que treballa  a diàlisi? Buf,  un fotimer  d’anys,  perquè 

abans de vindre aquí ja treballava a diàlisi; porto des dels vint anys, és a dir 

que porto trenta anys treballant a diàlisi. 

Com és el seu dia a dia? Quines són les seves tasques? Depèn de la sala 

en què estàs, perquè tens unes tasques que són similars, però ben bé iguals 

no són. A la sala de crònics arriben els malalts i els has d’ubicar allà, veure una 

mica com ha anat entre una sessió i  una altra pesant-los, mesurant la seva 

temperatura i la pressió, connectar-los a la màquina, programar la màquina, 

acabes la sessió i llavors has de desconnectar, i se’n van cap a casa. 

Com creu que afecta, en general, la diàlisi en els pacients?  La veritat és 

que els afecta perquè els canvia la vida, s’han d’adaptar a tenir que vindre aquí, 

s’han d’adaptar a una sèrie de canvis físics, canvis en l’alimentació; com que és 

una malaltia crònica han d’aprendre a portar-ho el millor que puguin. En les 

vacances també els afecta perquè si volen anar a fora tenen que concertar les 

diàlisis a fora, tot això és un procés, o sigui, quan se'n van de vacances a part 

de quedar per l'hotel han de quedar en els centres de diàlisis i tenen que anar a 

llocs on hi hagin centres de diàlisis; tot això condiciona. 

Treballar amb pacients en tractament de diàlisi l’ha afectat personalment? 
Sí, perquè passes moltes hores amb ells i els agafes  carinyo i te’n recordes 

d’ells fora de casa, són com una família. 

Recorda alguna anècdota en especial sobre algun pacient? Al principi quan 

comences a dialitzar, una de les coses que més et marquen és que no pot 

entrar aire al circuit. Això arriba fins a tal punt, que encara que totes les bandes 

tinguin  detector  d’aire,  estàs  molt  pendent  de  l’aire  i  en  certa  manera  hi 

continues pensant fins i tot quan ets a casa. Total, feia poc que treballava aquí i 
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quan anava a dormir a casa somiava amb bombolles i tubs, i veia sang amb 

bombolles d’aire. Aquests somnis em van durar ben bé un any. 
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2.22- TREBALLADOR 2: Auxiliar d’hemodiàlisi

Quant de temps fa que treballa a diàlisi? Vint-i-un anys.

Com és el seu dia a dia? Quines són les seves tasques? A vegades tenim 

molta, molta, molta feina. No sé pas per on començar... Bé, la feina de casa dia 

és arribar al servei, pesar als malalts, prendre’ls la temperatura, i ajudar a les 

infermeres a connectar els catèters i després donar-los l’esmorzar, i ajudar en 

les coses que faci falta. 

Com creu que afecta, en general, la diàlisi en els pacients? Els afecta molt 

perquè la màquina ha de fer el  treball  que tenen que fer els ronyons,  i  els 

ronyons a poc a poc es van deteriorant.  

Treballar amb pacients en tractament de diàlisi l’ha afectat personalment? 
Ara  ja  no,  però  quan  vaig  començar  a  treballar  a  diàlisi  somiava que  em 

dialitzaven i ho passava bastant malament. 

Recorda alguna anècdota en especial sobre algun pacient? Doncs, hi havia 

una malalta que portava anells amb brillants de veritat i resulta que va dir que al 

matí els portava i al migdia, quan es va acabar de dialitzar, ja no els tenia. I és 

clar, no hi havia ningú més que jo encarregant-se dels pacients, o sigui que si 

no els trobaven em ficarien la culpa a mi. Per sort li vam mirar dins els bolquers 

i vam veure que estaven allà. Vam pensar que s’hi deuria haver ficar les mans i 

se li haurien caigut. El mateix va passar amb un pacient que deia que havia 

perdut un rellotge d’or, però aquest creiem que s’ho va inventar. 
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2.23- TREBALLADOR 3: Coordinadora d'ADER

Quant de temps fa que treballa en aquesta associació? Des de l'any 80.

Com és el seu dia a dia? Quines són les seves tasques? Aquí el que fem és 

atendre  les  famílies  que  tenen  una  persona  dialitzant-se,  informar-les  i 

depenent  de  l'època  de  l'any,  si  es  volen  desplaçar  durant  les  vacances 

nosaltres busquem un lloc on puguin anar a dialitzar-se.

També  organitzem  activitats,  conferències,  publiquem  una  revista 

mensualment, etc. Una mica el que faig és organitzar l'associació.

Com creu que afecta, en general, la diàlisi en els pacients? Els afecta a 

nivell  familiar,  social...  depenent de l'edat,  el  fet  de dialitzar-se canvia d'una 

manera  o  d'una  altra.  Si  per  exemple  són  joves  doncs  també  els  afecta 

laboralment. És per tot això que aquí tenim un psicòleg per ajudar els pacients i 

les  famílies,  un  assessor  laboral  per  ajudar-los  a  trobar  feina,  també  fem 

quiromassatges perquè els pacients no perdin massa muscular, etc.  

Treballar amb pacients en tractament de diàlisi l’ha afectat personalment? 
No,  però  m'ha  fet  veure  la  vida  d'una  altra  manera.  Quan  veus  tots  els 

problemes i tot el que comporta la diàlisi, valores molt més la salut. 

Recorda  alguna  anècdota  en  especial  sobre  algun  pacient? Uf,  moltes 

perquè en trenta anys he tractat molta gent ja fossin joves, grans, trasplantats... 

En especial recordo un pacient de quaranta anys que va venir en cadira de 

rodes i que en un principi tenia molts problemes, però al cap d'uns anys es va 

anar recuperant i ara treballa, té dona i fills. El que és evident és que aquests 

malalts volen lluitar i  continuar vivint  i  és aquest esperit  de lluita el  que em 

fascina més. 

Quan i com va començar aquesta associació? Va començar l'any 76, amb 

un grup de pacients que es dialitzaven en unes condicions molt precàries: la 

diàlisi en aquell temps durava deu hores, estava molt poc desenvolupada, no hi 
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havien suficients màquines perquè tothom es pogués dialitzar... és per això que 

un grup de malalts van fundar ADER perquè aquestes condicions milloressin 

igual que millorés la qualitat de vida de les persones que es dialitzaven. Ara tot 

això ha millorat molt, ja que tothom es pot tractar. Quan aquestes condicions 

van haver millorat es van centrar en els trasplantaments. Antigament no se'n 

feien gaires, ja que no sabien com anirien els medicament per evitar el rebuig 

del ronyó, però mica en mica la situació va anar millorant i així la gent no havia 

d'anar a diàlisi. 
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2.24- TREBALLADOR 4: Metgessa cap de departament de la 

unitat de diàlisi peritoneal de l'Hospital de Bellvitge

Quant  de  temps  fa  que  treballa  a  diàlisi?  Des  que  vaig  començar  la 

residència  de  Nefrologia  l’any  1972  que tinc  contactes  amb la  diàlisi,  unes 

vegades de forma continuada o a les guàrdies. Ara des de fa deu anys sóc la 

responsable de la unitat de diàlisi peritoneal de l’Hospital de Bellvitge.

Com és el seu dia a dia? Quines son les seves tasques? La meva feina es 

repeteix  entre  diferents  escomeses.  Un  dia  a  la  setmana  faig  consultes 

externes  de  Nefrologia  al  nostre  Hospital  i  un  altre  dia  faig  de  nefròloga 

consultora a l’hospital de Viladecans que fins ara no tenia la nostra especialitat i 

era molt necessària perquè té una àrea d’influència molt gran amb un número 

de població elevat, ratllant els 300.000 habitants. Ara tots els malalts d’aquella 

àrea que requereixen de nefròleg es visiten a Viladecans i això estalvia molt de 

temps i desplaçaments molt cars. Els altres dies em dedico a portar la unitat de 

Diàlisi  Peritoneal  de  Bellvitge  passant  visita,  posant  catèters  i  atenent  les 

consultes telefòniques o les urgències de peritoneal.

Com creu que afecta, en general, la diàlisi en els pacients? La diàlisi és un 

tractament substitutiu dels ronyons dels pacients ja que aquests no funcionen. 

Això vol dir que si el pacient no es dialitza es pot morir en poques setmanes, 

per tant, el malalt ho ha d’acceptar de totes formes i comprendre que la seva 

vida depèn d’això. 

Uns s’ho prenen millor que d’altres. Per la gent gran és un inconvenient, però 

no els altera molt la vida. Per als joves o gent que treballa i sobretot pels nanos 

en edat escolar és un entrebanc important. 

De totes maneres, la diàlisi peritoneal t’adapta molt millor als horaris i permet 

una vida social i laboral molt millor. L’important és mantindre’ls amb bon estat 

general i bona qualitat de vida per poder arribar a un trasplantament renal que 

és una solució molt més definitiva.
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Treballar amb pacients en tractament de diàlisi l’ha afectat personalment? 
Crec que segur que et fa veure la vida d’una altra manera que la gent que no 

treballa en el món sanitari, però m’ha permès veure la capacitat de superació 

que  tenen  moltes  persones.  Com  que  es  tracta  de  malalts  crònics  moltes 

vegades  estableixes  més  lligams  personals  que  en  altres  especialitats  i 

coneixes més a fons la seva vida, la seva família, el seu entorn. Això fa que et 

sentis més a prop dels seus problemes. Amb els anys he tingut que aprendre a 

no deixar que els seus problemes et penetrin molt endins, però a vegades és 

difícil. 

Recorda alguna anècdota en especial sobre algun pacient? D’anècdotes en 

el  dia  a  dia  n’hi  ha  moltes,  algunes són divertides  i  altres  són greus.  Una 

divertida va ser la d'un malalt que mentre s’entrenava parlava amb la màquina 

com si fos el seu company. També recordo una parella que es van discutir i la 

dona li va tallar el catèter peritoneal amb una tisora i el malalt va venir dient que 

li havia sortit tot el líquid peritoneal. I així recordant en sortirien moltes.

Annex del treball Diàlisi: com canvia la vida al pacient?  16



3.- GLOSSARI

  1.- Anastomosi: és un terme utilitzat en diferents àrees de la ciència que es 

refereix a la unió d’elements anatòmics. En aquest treball, l’anastomosi faria 

referència a la unió de vasos sanguinis.

   2.- Aneurisma: dilatació de la paret d’una artèria.

  3.-  Estenosi: estrenyiment  de la  llum d’un  orifici  o  conducte,  tan d’origen 

adquirit com congènit. 

   4.- Fístula: connexió o canal anormal entre òrgans, vasos o tubs. 

  5.- Fístula branquiocefàlica: fístula situada al colze on s’uneixen una artèria 

branquial i una vena cefàlica.

  6.- Fístula radiocefàlica: fístula situada a l’avantbraç on s’uneixen una artèria 

radial i una vena cefàlica.  

 7.-  Iatrogènia:  és  qualsevol  dany  en  el  pacient  causat  pel  metge  o  pels 

tractaments o medicaments receptats pels metges.   

 8.- Síndrome del robo: patologia ocasionada per l’elevat flux sanguini en la 

fístula, on la sang que entra en el membre es atreta dins la fístula i retornada a 

la  circulació  general  sense  entrar  en  els  capil·lars  del  membre.  Aquest  fet 

podria arribar a necrosar l’extremitat on està localitzada la fístula. 

  9.- Thrill: sensació de formigueig que se sent quan es palpa la fístula.
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